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21 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika: Ilmas-
toviisaat taloyhtiöt”

HEL 2017-013559 T 02 05 02

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 654 384 euroa 
vuodelle 2019 hankkeen ”6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt” (projektinu-
mero 109800100417) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saa-
daan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 467 648 euroa. Määrä-
rahassa on huomioitu partnereille välitettävien EU-tukiosuuksien lisäksi 
Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 1098001004170301) ja 
GBC Suomi ry:lle (projektinumero 1098001004170301) maksettavat 
kuntaosuudet.

Päätöksen perustelut

Hanke toteuttaa kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-
strategian avoimet innovaatioalustat -teemaa, ja sen tavoitteena on ke-
hittää yksityisille taloyhtiöille ylläpidon ja remontoinnin palveluekosys-
teemi, jonka avulla peruskorjausten suunnitteluun saadaan mukaan 
energiatehokkuutta parantavia asioita. Olemassa olevan rakennuskan-
nan energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa kaupunkien 
päästötavoitteiden saavuttamisessa. Kaupunkiympäristön toimialan 
ympäristöpalvelut toimii hankkeessa hallinnoijana sekä kaupungin 
edustajana ja vastuutahona. Hankkeelle tehdään määrärahapäätökset 
kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2018 ja jatkuu vuoteen 
2020.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen ”6Aika: Ilmastoviisaat taloyh-
tiöt" hakemuksen päätöksellään 12.1.2018 § 12 ja hanke on saanut 
myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 20.6.2018 hanke-
koodilla A73990.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat       
160 669 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu maksamaan 
Forum Virium Helsinki Oy:lle ja GBC Suomi ry:lle kuntaosuuksia yh-
teensä 133 715 euroa. Lisäksi Helsinki varautuu välittämään hanke-
kumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 360 000 euroa. Tukia 
määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 467 648 euroa. Hankkeen ko-
konaisbudjetti on 996 989 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tukea 
yhteensä enintään 667 982 euroa. Helsingin osahankkeen kokonais-
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budjetti on 238 200 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enin-
tään 159 594 euroa. Helsingin kaupungin erikseen maksettava kunta-
rahoitusosuus on koko hankkeen ajalta enintään 143 739 euroa. Hank-
keelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 109800100417 ja 
sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen 
hallinnoijalle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tu-
lot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mu-
kaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee nou-
dattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. 

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta 
saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai 
rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, 
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Forum Virium Helsinki Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus
GBC Suomi ry Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-

tus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia


